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LHV Bouwadvies
Heeft u bouw- of verbouwplannen voor
een praktijk of eerstelijnscentrum?
Of heeft u een contract of plan dat u
wil laten toetsen? Dan kunt u bij LHV
Bouwadvies terecht voor deskundig en
onafhankelijk advies.
Onafhankelijk en deskundig
De coördinator Bouwadvies, zelf architect,
is uw vaste aanspreekpunt bij de LHV. Hij
deelt met u de kennis die LHV Bouwadvies
sinds 1995 heeft opgebouwd.
Of het nu gaat om een eenvoudige vraag,
om het toetsen van een plattegrond of
het meedenken over de haalbaarheid van
een pand: LHV Bouwadvies staat voor u
klaar. Tijdens een belafspraak, gratis voor
leden, nemen we uitgebreid de tijd om uw
bouwproject door te spreken.
LHV Bouwadvies is geen uitvoerend archi
tectenbureau. Zo krijgt u gegarandeerd
onafhankelijk advies.
Advies op maat
Voor uitgebreid advies op maat kunt u
gebruik maken van ons netwerk van
adviseurs. Adviseurs met kennis van en
ervaring met (ver)bouw in de zorgsector.

Adviseurs die begrijpen wat er in een
huisartsenpraktijk nodig, praktisch en
belangrijk is;
• Een optimale functionele plattegrond.
• Een op maat opgesteld Programma
van Eisen.
• Ondersteuning bij huur- en koop
contracten.
• Advies bij bouwfysische problemen
zoals geluidsoverlast of ventilatie.
• Beoordeling van begrotingen en
bestekken.
• Advies m.b.t. duurzaamheid.
Ledenservice
LHV Bouwadvies is een ledenservice.
Leden krijgen korting op de tarieven voor
de vervolgadvisering en op de aanschaf
van publicaties van LHV Bouwadvies.
Niet-leden betalen voor advies en publi
caties een meerprijs. De tarievenlijst vindt
u op de website.
Publicaties
Het LHV Handboek Bouw is hét standaard
werk over het bouwen en verbouwen van
huisartspraktijken. De minimale bouwtech
nische eisen vindt u in LHV Bouwstenen.
LHV Bouwadvies geeft meerdere publi

caties en producten uit over de (ver)bouw
en inrichting van huisartspraktijken en
eerstelijnscentra. Kijk voor een overzicht
op de website.
Cursussen
Wij bieden twee geaccrediteerde cursus
sen aan op het gebied van bouwadvies
voor huisartsen die nieuwbouw/verbouw
van hun praktijk overwegen en die zoeken
naar informatie over het bouwproces.
De cursus Nieuwe Huisvesting behandelt
de bouw, de kosten, de financiering en
samenwerking. De Excursus is een bezoek
aan drie praktijken onder leiding van een
architect-adviseur van LHV Bouwadvies.
Wilt u meer informatie?
Ga naar www.lhv.nl/bouwadvies of neem
contact op via bouwadvies@lhv.nl,
085 - 04 80 063

Lex van Waarden,
LHV Bouwadvies

Kijk voor het volledige adviesaanbod op de website: www.lhv.nl/bouwadvies

